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Áreas do Direito: Constitucional; Civil
Resumo: Partindo dos problemas que emergem
da falta de clareza a respeito do status jurídico
das partes destacadas do corpo humano, o presente artigo tem como principal objetivo investigar a maneira mais adequada de compreender e
regular os interesses que recaem sobre esses elementos corpóreos, buscando evidenciar as suas
implicações teóricas e práticas. A proposição
que se pretende desenvolver é a de que partes
destacadas do corpo humano podem ser compreendidas como coisas tuteladas pelo direito de
propriedade, ainda que com algumas limitações
e conexões com os direitos da personalidade.

Abstract: Departing from the problems that
arise due to the lack of clarity regarding the legal status of detached parts of the human body,
this paper has as its main objective the investigation of the most adequate manner of comprehending and regulating the interests that
fall upon such corporeal elements, searching
to evidence its theoretical and pragmatic implications. The developed claim is that separated
parts of the human body can be understood as
things regulated by the Property Law, even if
with some limitations and connections to the
personality rights.
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Introdução
Os avanços da medicina e das biotecnologias têm proporcionado uma ampla possibilidade de manipulação do corpo humano, viabilizando tanto a separação das suas
partes e materiais, como nos casos de transplantes de órgãos, quanto à absorção ou
fusão de elementos externos, como nos casos de próteses ou marca-passos.1 Embora
os problemas relativos às configurações jurídicas das partes separadas do corpo humano seja uma temática presente desde o direito romano,2 o paradigma biotecnológico torna ainda mais urgente o estabelecimento de um arcabouço dogmático apto a
solucionar os novos e vetustos conflitos nesta seara.
Desse modo, partindo dos problemas que emergem da falta de clareza a respeito
do status jurídico das partes destacadas do corpo humano, o presente artigo tem como principal objetivo investigar a maneira mais adequada de compreender e regular
os interesses que recaem sobre esses elementos corpóreos, buscando evidenciar as
suas implicações teóricas e práticas. A proposição que se pretende desenvolver é a
de que partes destacadas do corpo humano podem ser compreendidas como coisas
tuteladas pelo direito de propriedade, ainda que com algumas limitações e conexões
com os direitos da personalidade.

1. Cf. HOEYER, Klaus. Exchanging human bodily material: rethinking bodies and markets. Dordrecht: Springer, 2013; STANCIOLI, Brunello. Corpo, informação e tecnociências: a manipulação da plataforma empírica dos direitos fundamentais. In: DOMINGUES, Ivan (Org.).
Biotecnologias e regulações: desafios contemporâneos. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2018, p. 309-322.
2. Nesse sentido, ESPOSITO, Roberto. As pessoas e as coisas. Trad. Andrea Santurbano e Patrícia Peterle. São Paulo: Rafael Coppeti Editor, 2016, p. 25: “No plano normativo o corpo vivo
não gozava de nenhum estatuto jurídico próprio, sendo assimilado à pessoa que o encarnava. Ele não podia ser objeto de negócio ou exploração, nem sequer por parte da pessoa que
o habitava, levando em consideração que, segundo Ulpiano (9, 2, 13), ‘dominus membrorum
suorum nemo videtur’, ninguém é dono de seus membros”.
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próprio, uso de terceiros, pesquisas); a finalidade a que se propõe (v.g. usos medicinais, usos reprodutivos, usos econômicos), e assim por diante. A adoção da abordagem calcada nos direitos de propriedade não irá resolver todos os problemas, mas
pode contribuir para a solução destes, especialmente em um país que se encontra em
estado letárgico em relação à elaboração de leis sobre biotecnologias e novos usos e
manipulações do corpo.
O corpo,enquanto suporte para o exercício de pessoalidade, é elemento central
do Direito. Perceber as amplas possibilidades de manipulação e configuração da corporeidade é indispensável para o avanço de qualquer sistema jurídico. Da mesma
forma que a desvinculação do corpo traz desafios intrincados, a incorporação de materiais exteriores ao corpo representa outro lado importante e atual da discussão, potencializada pelos avanços tecnológicos. A fusão homem-máquina – bem delineada
na expressão everyday’s cyyborgs51 – já é uma realidade, mas esse é um assunto para
outro momento.
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